


…………………………………………      …………………………………………. 
        (pieczęć koła)              (miejscowość, data) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się i w całości akceptuję postanowienia nowego Regulaminu 
dofinansowania Kół, który stanowi załącznik do wniosku. 
 
 

Czytelny podpis Prezesa Koła 
 

………………………………………….. 



          
………………………….                                                        …………………………………… 
    (pieczęć Koła)                                                              (miejscowość; data)                 
 

WNIOSEK 
o dofinansowanie przedsięwzięcia, ponad zakresem działania Kół (§ 57 Statutu PZW) skierowany do dzieci  

i młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Białymstoku 
 
Wniosek dotyczy: 

L.p. PRZEDSIĘWZIĘCIA ( X ) 

1. 
Organizacja przez Koła otwartych imprez wędkarskich dla dzieci i młodzieży oraz 
konkursów ekologicznych. 

 

2. 
Dofinansowanie kosztów transportu na dojazdy dzieci i młodzieży na otwarte zawody 
okręgowe 

 

3. Organizacja treningów dla dzieci i młodzieży w Kołach  

4. Organizacja festynów wędkarskich  

5. Organizacja akcji ekologiczno - wędkarskich w Kołach wędkarskich  

6. Organizacja konkursów plastyczno-fotograficznych w Kołach  i miejscowych szkołach  

 
Właściwe przedsięwzięcie zaznacz w rubryce (X) 
 

Wypełniają Zarządy Kół – RZETELNIE! 
 
1)  Wnioskowana przez Zarząd Koła kwota, przyznana ze środków okręgowych 

…………………………………………………. 

2) Wysokość planowanych środków własnych 

…………………………………………………. 

3) Opis przedsięwzięcia: 
a) data i miejsce odbycia planowanego przedsięwzięcia …………………………. 
b) dokładny opis przedsięwzięcia (nazwa, na co zostanie wydanie otrzymane dofinansowanie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Planowana przez organizatora ilość uczestników przedsięwzięcia …………………….. 

5) Liczba członków macierzystego Koła w roku 2021 …………………….. 

6) Ilość sprzedanych w roku 2021 dobrowolnych znaków na młodzież „2” ……………………. 

7) Nazwiska i imiona osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia, z ramienia Zarządu Koła (funkcja 

pełniona w Kole): 

a) …………………………………………….. 

b) …………………………………………….. 

c) …………………………………………….. 

d) …………………………………………….. 

e) …………………………………………….. 

f) ……………………………………………..                                                            Czytelny podpis Prezesa Koła 

  …………………………………………… 

      



 

……………………                                                  ……………………… 

    (pieczęć Koła)                                                         (miejscowość, data) 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z przedsięwzięcia poza zakresem działania Kół skierowanego do młodzieży 

Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Białymstoku 

 

 

1) Rodzaj przedsięwzięcia………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

 

2) Data i miejsce odbytego przedsięwzięcia……………………………………... 

 

3) Ilość uczestników biorących w przedsięwzięciu (w tym uczestników PZW) 

……………………………………………………………………………………. 

 

4) Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia,         

z upoważnienia Zarządu Koła 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

5) Opis wydatkowania otrzymanego dofinansowania 
 

L.p Data wystawienia faktury 

Nr faktury 

Treść Wysokość środków 

otrzymanych  z dotacji 

Wysokość środków 

własnych 

1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

   

4  

 

 

 

   

 
 

 

Pieczęć i podpis Prezesa Koła 


